Beantwoording technische vragen
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Onderwerp: Beantwoording technische vragen over jaarrekening 2019

Beantwoording van de vragen:

Onder punt 7 van het gevraagd besluit staat: 7. Het netto negatieve saldo van € 4.389.298,- te onttrekken
aan de Algemene reserve.
Vraag
1. Middels raadsbesluit 20R.00151 d.d. 23 april 2020, heeft de raad toestemming gegeven om een bedrag
van ruim 4 miljoen, uit de begroting 2019, over te hevelen naar de begroting 2020.
Hoe verhouden het bedrag van ruim 4 miljoen uit de overheveling en het bedrag dat nu uit de algemene
reserve wordt gehaald, zich tot elkaar?
Antwoord
Hieronder wordt de opbouw van beslispunt 7 weergegeven. Het bedrag ad € 4.024.346 (punt 2 besluit)
komt overeen met beslispunt 1 van het raadsbesluit inzake de budgetoverhevelingen (20R.00151).

Vraag
2. Wanneer er eerst een bedrag van 4 miljoen uit 2019 wordt overgeheveld en en er vervolgens een
bedrag van ruim 4 miljoen uit de algemene reserve wordt gehaald, dient het bedrag uit de algemene
reserve toch om een tekort in de jaarrekening 2019 aan te vullen? Waarom wel/niet?
Antwoord
Punten 2/7 van het voorstel 20R.00654 (jaarstukken) betreft de resultaatbestemming Het bedrag van de
overhevelingen wordt vervolgens in 2020 uit de Algemene Reserve gehaald en de uitgaven die
hiertegenover staan worden ook in de jaarrekening 2020 verwerkt.
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Vraag
3. Betreft het bedrag van ruim 4 miljoen uit de algemene reserve liquide middelen die "op de plank liggen",
of is of moet hiervoor een lening worden aangegaan?
Wij kennen een totaalfinanciering, dat wil zeggen dat wij kijken naar de totale financieringsbehoefte van de
gemeente. Zie voor verdere informatie de paragrafen van de begroting 2020 en jaarrekening 2019. Voor
het genoemde bedrag hoeven wij derhalve geen specifieke lening aan te gaan, dit hangt samen met
diverse andere factoren.
Vraag
4. Welk effect heeft de door het college bij deze jaarrekening voorgestelde opname van ruim 4 miljoen uit
de algemene reserve op de schuldenpositie van de gemeente Woerden zoals aangegeven in de begroting
2020?
Antwoord
Zie hiervoor het antwoord onder vraag 3. Wij kennen een totaalfinanciering, dat wil zeggen dat wij kijken
naar de totale financieringsbehoefte van de gemeente. Het is een samenstelsel van verschillende factoren,
zoals ontwikkelingen investeringen, grondexploitaties, reservemutaties, etc. etc. Bij de meerjarenbegroting
2021-2024 wordt de schuldpositie opnieuw geprognosticeerd.
Vraag
5. Welk effect heeft de opname uit de algemene reserve op de andere kerngetallen uit de begroting 2020
e.v.?
Antwoord
Op de in de stukken vermelde kengetallen hebben onttrekkingen aan de Algemene Reserve invloed op het
Solvabiliteitsratio. Naast de kengetallen is de Algemene Reserve onderdeel de beschikbare
weerstandscapaciteit.

Bijlagen:
--
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